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Abstrakt	
	

Projektets ursprungliga syfte var att ta fram en premium-armbandsklocka för barn som också 
underlättar förståelsen av klockan. Projektets syfte skiftade dock under designprocessens gång 
då jag genom intervjuer och enkäter märkte att målgruppens behov snarare var att utveckla 
tidsförståelse än att kunna utläsa exakta klockslag. I och med detta noterade jag även att barns 
och vuxnas armbandsklockor idag ser likadana ut sett till funktion, trots att behoven kring tid 
är helt skilda. Vidare har jag i projektet även använt mig av metoder som marknadsanalys, 
workshop, Minimum Viable Product, med mera.   

Mitt slutresultat blev en smartklocka för barn med funktioner som bidrar till att utveckla 
barnens tidsförståelse. En ökad tidsförståelse kommer, förutom att förenkla förståelsen av 
klockan, förhöja det egna ansvarstagandet kring rutiner och dagliga aktiviteter, vilket är en 
viktig del av livet. Vissa av klockans funktioner styrs via barnen själva direkt i klockan, 
medans vissa styrs av föräldrarna via den tillhörande mobilappen.  
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1.	Introduktion	
	
1.1	Bakgrund	
 
Idén om projektet började när jag blev kontaktad av mina två vänner Kim Karlsson och 
Daniel Tysk som hade en affärsidé kring att ta fram en premium-klocka för barn. De hade 
noterat att var en produkt som saknades på marknaden för barnklockor. Till skillnad mot 
marknaden för vuxenklockor erbjuds nämligen få alternativ med dyrare känsla och av högre 
kvalitet. Kim och Daniel hade därav i avsikt att fylla detta tomrum på marknaden, men ville 
ha hjälp med att ta fram designen på klockan. Varken Kim eller Daniel hade någon erfarenhet 
av klockbranschen sen innan. De hade dock en bakgrund inom försäljning och 
marknadsföring och är intresserade av affärsutveckling.  
 
Kunskapen om tid spelar en viktigt roll i våra liv och i samhället. Utan förståelsen för tid blir 
våra liv helt enkelt lite svårare att leva. En idé från min sida var också att klockan med hjälp 
av sin design skulle underlätta utläsandet av klockslag, utan att klockan upplevdes som ett 
hjälpmedel. Den idén hoppades jag skulle tilltala barn som har svårt att lära sig klockan och 
inte vill sticka ut, men i förlängningen även vuxna med exempelvis inlärningssvårigheter. Det 
skulle ge klockan ett större värde för användaren. Syftet kom sedan att ändras under 
designprocessens gång från att skapa en klocka som underlättar utläsandet av klockslag till att 
skapa en klocka som utvecklar barnens tidsförståelse.  
 
1.2	Syfte		
 
Mitt syfte är att skapa en armbandsklocka för barn designad för att öka barnens tidsförståelse, 
vilket i förlängningen kommer förenkla inlärningen av en vanlig klocka.  
 
1.3	Etiska	dimensioner		
 
När det kommer till att prata med föräldrar angående deras barn är det upp till föräldrarna 
själva att avgöra hur mycket de är villiga att dela med sig av angående deras vardag.  
 
1.4	Samhällelig	relevans	
 
Arbetet kommer förhoppningsvis att kunna tillföra kunskap om hur man ökar barnens 
tidsförståelse. Ökad tidsförståelse bör ha god inverkan på barnens förståelse kring rutiner och 
det egna ansvaret för att utföra dagliga aktiviteter. I och med att arbetet besitter ett 
kommersiellt värde går det att finna samhällelig relevans även där. Ett lyckat resultatet av 
arbetet skulle resultera i en affärsidé, som i sin tur skulle kunna generera arbetstillfällen om 
det skulle nå så långt att man diskuterar faktisk produktion av produkten. 
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2.	Metod	
I examensarbete har jag genomgått en designprocess (Österlin, 2011) som jag själv har format 
utifrån projektets ramar kring tid och syfte.  

Efter planeringen av projektet började jag med en analysfas där jag försöke samla in 
tillräckligt mycket relevant info om användare, kunder, och andra inblandade parter, 
exempelvis pedagoger och återförsäljare. Detta gjorde jag genom intervjuer, mail och via en 
enkät som delades ut på ett dagis och på en Facebook-grupp för föräldrar. En egenformad 
workshop med deltagande studenter och lärare från mitt program genomfördes också. Under 
projektet gång har jag under flera tillfällen utfört marknadsanalyser (Wikberg Nilsson, 
Ericson, Törlind, 2015) . Då har jag bland annat sett över marknaden för traditionella 
barnklockor, smart-klockor för barn och hjälpmedel kring tid.  

Utifrån researchen i analysfasen började jag idégenerera kring vilka funktioner klockan 
behövde ha för att uppfylla mitt syfte. I idégenereringen jobbade jag både två- och 
tredimensionellt genom skisser och fysiska modeller. Skisserna på klockans funktioner 
skickades sedan ut till kunderna, dvs föräldrarna till barnen i målgruppen, för utvärdering.  

Utifrån föräldrarnas feedback jobbade jag sedan med att paketera de önskade funktionerna i 
en klocka med design som lämpar sig för målgruppen. Jag jobbade även grafiskt med att 
bestämma utseende för klockans och den tillhörande appens användargränssnitt.  
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3.	Research	
3.1	Loopa	
 
Under examensarbetet har jag gått kursen Loopa Affärsubildning via Drivhuset Gävleborg. 
Drivhuset är en organisation som samarbetar med flera universitet runt om i Sverige där 
studenter kan få hjälp med att starta och driva företag genom att erbjuda vägledning och 
utbildning (Drivhuset, 2017). Loopa är framtagen av Drivhuset i samarbete med Chalmers 
Entreprenörsskola (Ben Salem Dynhäll & Lärk Ståhlberg, 2014). I kursen har vi gått igenom 
hur man kan ”driva en affärsidé till en kundsuccé”. Detta genom av användning av metoder 
och verktyg som är framtagna för att förstå målgruppens behov och skapa ett värdeerbjudande 
som möter dessa behov så bra som möjligt. I processen har jag fått handledning av Christian 
Brändholm och Rickard Petres som jobbar på Drivhuset och leder Loopa-utbildningen. Det 
har drivit på mig att söka feedback på mina idéer från kunderna, dvs föräldrarna till barnen i 
det här fallet.  

Förutom att utbildningen har utökat mina kunskaper inom entreprenörskap så har den breddat 
mitt arsenal av metoder och gett mig en annan infallsvinkel till hela projektet än vad man är 
van med från min utbildning inom Industridesign. Undermedvetet har nog kursen även fått 
mig att ta projektet mer på allvar då Christian och Richard har hjälpt mig att se möjligheterna 
kring att göra idén till verklighet.  

 

3.2	Uppdragsgivare	
 
Bakgrunden till projektet var som sagt att jag blev kontaktad av två kompisar till mig, Kim 
och Daniel. De hade en affärsidé kring att ta fram en premium-klocka för barn då de hade 
noterat att det var något som saknades på marknaden. Ingen av dem hade erfarenhet av 
klockbranschen innan, men båda har erfarenhet av försäljning och marknadsföring. De ville 
därför ha hjälp med att ta fram designen på den här klockan. Ett tillägg till deras idé som jag 
ville undersöka var ifall man kunde med hjälp av klockans design underlätta inlärningen av 
klockslag. Deras inblandning hade stor påverkan på starten av projektet. På grund av dem 
analyserades den svenska marknaden för barnklockor djupare, samt att jag försökte finna vad 
som karaktäriserar en premium-klocka sett till dess design.  
 
En bit in i processen satte jag mig med Kim och Daniel och diskuterade projektet, vad jag 
gjort hittills och vilken väg vi skulle ta framåt. Det jag märkte då var att de tänkt sig en klocka 
för en lite äldre målgrupp barn. Min idé om en klocka som förenklar inlärning av klockslag 
var riktad mot barn i åldern 5-8 år, medans de snarare hade tänkt sig barn i åldern 9 år och 
uppåt. Detta på grund av ett antagande om att det är i den åldern man börjar bli en mer 
medveten konsument med större inflytande över var föräldrar köper åt en.  
 
I det läget kände jag mig lite bakbunden kreativt då jag upplevde att det var den undersökande 
delen med inlärning som gjorde projektet intressant, men som nu skulle vara rätt värdelös 
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med tanke på åldern på målgruppen. Därav valde jag i samråd med lärare att låta idéerna 
delas. Som examensarbete fokuserar jag på en klocka som förenklar inlärningen av tid, 
medans jag hjälper Kim och Daniel med deras klockidé på sidan av skolan.  
	
	

3.3	Marknadsanalys	
	

Under projektets gång har jag vid ett flertal tillfällen utfört olika typer av marknadsanalyser. 
En marknadsanalys kan enligt Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind (2015) användas för att hitta 
möjligheter för utveckling. Tidigt i projektet tittade jag på den svenska marknaden för vanliga 
barnklockor. Eftersom jag antog att mobiltelefonen idag har tagit över mycket av det 
traditionella armbandsurets funktion valde jag även att söka information om vilken påverkan 
det har haft på marknaden. Senare när projektets syfte skiftat en aning gav det mig anledning 
att göra två ytterligare analyser. I den ena tittade jag på marknaden för hjälpmedel kring tid, 
och i den andra tittade jag på marknaden för smartklockor riktade mot barn.  

Som jag nämnde var en marknadsanalys över barnklockor på den svenska marknaden bland 
det första jag gjorde i projektet. Det huvudsakliga syftet med analysen var att se ifall det fanns 
ett premium-segment för barnklockor, samt ifall någon redan jobbat med inlärning av 
klockan. Frågor som jag behandlade under den analysen var: 

• Vilka är de största varumärkena?  
• Vad är typiskt för dem?  
• Vilket pris har de?  
• Vem riktar sig klockan mot? 
• Har någon försökt lösa samma problematik som jag tidigare?  

I min analys tittade jag på barnklockor från framförallt fyra stycken olika varumärken. Regal, 
Facit, Gul och Flik Flak.  
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Regal (se figur 1) får ses som ett 
budgetmärke för klockor. Priserna för 
deras barnklockor ligger mellan ca 200-
300 kronor. Klockorna är enkla och 
minimalistiska i sin design med band 
av plast och silikon. Stora delar av 
sortimentet kommer i skrikiga färger 
samt med olika motiv på ur och band. 
Regal riktar sig nog mot de allra minsta 
barnen som vill börja använda en 
klocka. 

 

 

Facit (se figur 2) skulle jag också 
säga är ett budgetmärke, fast i lite 
högre klass än Regal ändå. Priset 
på deras barnklockor ligger mellan 
ca 399-499 kronor. Här har 
klockorna en mer ”vuxen” 
designstil. Man jobbar med band 
av läder och textil, samt 
metallänkar. Man jobbar också här 
med mer detaljer i sina klockor, 
exempelvis har flera av klockorna 
vridbara dykarringar för 
tidtagning under vattnet. 
Färgpaletten är betydligt dovare än i 
jämförelse med Regals skrikiga färger. Troligtvis riktar sig klockorna mot lite äldre barn.  

 

 

Figur	1.	Klockor	av	märket	Regal	(Ur	&	Penn,	2017). 

Figur	2.	Klockor	av	märket	Facit	(Klockia,	2017). 
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Av de klockmärken jag valde att 
titta närmare på i min analys får 
nog Gul (se figur 3) ses som det 
mest anrika. Företaget säljer 
barnklockor för mellan ca 500-
1000 kronor. Det rejäla 
metallhöljet på klockan ger en 
sportig känsla och inger känslan 
av en stryktålig produkt. 
Sortimentet erbjuder en stor 
variation sett till färg och mönster. 
Trots att färgerna är klara och 
starka så upplever jag dem inte 
lika skrikiga som på exempelvis 
Regals klockor. Till klockorna 
finns både band i silikon och textil 
med kardborre-lösning.  

 

 

 

 

Flik Flak (se figur 4) är ett varumärke som ägs av de kända klockmärket Swatch. Klockorna 
säger sig vara designade för att hjälpa barn i åldern 3-5 att lära sig tiden. Man jobbar 
exempelvis med stora, tydliga 
siffror och tydliga skillnader på 
visare färgmässigt. Företaget har 
också en iPad-app där man med 
hjälp av de fiktiva karaktärerna 
”Flik & Flak” får lära sig mer om 
tid genom spel och lek. 
Designmässigt är det tydligt att 
företaget riktar sig mot de allra 
minsta klockanvändarna då det 
används mycket starka färger, 
mönster och motiv. Priset för en 
FlikFlak-klocka ligger mellan ca 
300-600 kronor.  
Utifrån marknadsanalysen konstaterade jag att det fanns utrymme för min produkt på 
marknaden för barnklockor. Det närmaste man kom en premium-klocka prismässigt var Guls 
klockor som uppgick mot 1000 kronor. Flik Flak hade jobbat med att göra klockan enklare att 

Figur	3.	Klockor	av	märket	Gul	(Stjärnurmakarna,	2017b). 

Figur	4.	Klockor	av	märket	Flik	Flak	(Flik	Flak,	2017). 
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förstå, men deras åtgärder för detta var extremt blygsamma. Det fanns därmed potential för 
utveckling på det området.  

En stor konkurrent till det traditionella armbandsuret är idag mobiltelefonen som för många 
har tagit över armbandsurets tekniska funktion: att tala om för oss vad klockan är. Trots detta 
har försäljningen av armbandsklockor ökat under de senaste åren (Stjärnurmakarna, 2017a). 
För medans klockornas tekniska funktion har minskat i värde så har deras sociala funktioners 
värde istället öka (Crilly, 2010). Idag är klockor framförallt ett sätt att uttrycka oss och visa 
upp en identitet på samma vis som att vi köper kläder eller bilar av ett visst märke.  
 
”Man kan tydligt se att intresset för klockor ökar. Klockan har mer blivit som en accessoar 
än en tidsangivare. Trots att var och varannan människa har en mobiltelefon tillgänglig, så 
märker vi att det traditionella armbandsuret ökar i intresse. Klockan ger en bild av dig som 
person. Det visar vem du vill vara just nu. Skapar din identitet. Från färgstarkt till 
traditionell. Från klassiskt elegant till sportigt utmanande.” - Stjärnurmakarna 
 
Ett antagande jag gjorde i processen var att behovet av att visa upp en unik identitet är inte 
lika starkt hos små barn som hos vuxna. Därav var det relevant att veta hur marknaden för 
barnklockor har påverkats sedan mobiltelefonen har blivit allt vanligare även i unga åldrar. 
Enligt Fanny Strömberg som jobbar som Försäljnings- och marknadskoordinator på 
Stjärnurmakarna har de inte sett någon direkt minskning av försäljning av barnklockor. Hon 
hade inga konkreta bevis på varför det var så, men hennes gissning utifrån hennes 
branschexpertis var att försäljningen av armbandsklockor är fortsatt stark då kunskapen om 
den analoga klockan fortfarande ingår i läroplanen för lågstadieelever. Hon menade även på 
att det kan finnas uppmaningar från skolan om att barnen gärna bör införskaffa och använda 
sig av en analog armbandsklocka för att underlätta lärandet av tid. Med andra ord så trodde 
hon att föräldrar fortfarande köper klockor till sina barn då det fungerar som ett praktiskt 
hjälpmedel för barnen.  
 
I och med att det här bara var gissningar från en person så ville jag undersöka om det stämde. 
Jag kom då i kontakt med en klassföreståndare för en första klass på en lågstadieskola, och en 
lärare på en grundsärskola. Båda i Gävle. Enligt klassföreståndaren så brukar de uppmana de 
barn som äger en armbandsklocka att använda denna under den tid de jobbar med klockan i 
skolan. Det brukar resultera i en ökning av användandet i klassen. Vanligtvis är det annars 2-3 
barn av totalt 26 som bär en armbandsklocka på daglig basis. Dvs använder sig bara runt 1 av 
10 barn av en armbandsklocka i klassen. På grundsärskolan hade man ingen uppmaning till 
barnen om att använda sig av armbandsur. Av de 18 barnen på hennes enhet visste hon ingen 
som använde sig av armbandsur. Hon berättade dock att de använde sig av hjälpmedel så som 
timstockar och märkningar på väggklockan för att visa när olika aktiviteter inträffar under 
dagen. 
 
När projektets syfte började skifta från att ta fram en klocka som förenklar utläsningen av 
klockslag, till ta fram en klocka som utvecklar barnens tidsförståelse utförde jag ytterligare en 
typ av marknadsanalys. Jag började då se över marknaden för hjälpmedel kring tid och 
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tidsförståelse. Här hade jag inga direkta frågor som jag behandlade, utan jag ville snarare få 
en överblick över marknaden då jag var totalt oinsatt i den sedan tidigare.  

Hjälpmedlen jag hittade (se figur 5) var främst riktade mot människor med 
inlärningssvårigheter, men det fanns ju samtidigt inget som begränsade användandet av 
produkterna till enbart den målgruppen. Gemensamt för de hjälpmedel jag fann var ett de 
försöker göra tid mer visuellt greppbart. Detta genom att sätta tid i perspektiv. Tittar vi 
exempelvis på timstocken (till höger i figuren) så fungerar den ungefär som en timer som man 
antingen kan ställa in på 5, 10, 15 eller 20 minuter. För varje minut finns en lysdiod som 
visualiserar och räknar den inställda tiden. Timstocken fungerar alltså som en mätare som 
töms. En sån här lösning ger dig direkt hjälp att förstå kvarvarande tid av exempelvis en 
lektion eller ett prov, men på lång sikt hjälper det dig även att utveckla större förståelse för 
hur lång tid 5, 10, 15 eller 20 minuter upplevs. Timer Timers (till vänster och i mitten på 
figuren) fungerar på ungefär samma sätt, bara att tiden istället visas i en cirkel som ska 
symbolisera en timme på en vanlig klocka. Dessa hjälpmedel var en stor inspirationskälla i 
den kommande idégenereringen.   

	

Figur	5.	Hjälpmedel	kring	tid	för	människor	med	inlärningssvårigheter. 

 

I den tredje marknadsanalysen såg jag över marknaden för smartklockor för barn. Detta 
skedde efter att jag redan hade idégenererat kring funktioner på min klocka. Syftet här var att 
se vilka funktioner som befintliga smartklockor erbjuder så att jag inte skapade ett koncept 
som redan fanns. Det mest intressanta jag fann då var en klocka som som heter Octopus 
Watch (Octopus Watch, 2017). Klockan kan, förutom att visa analog och digital tid, skicka 
påminnelser till barnen om dagliga aktiviteter. På barnens klockor visar sig påminnelserna i 
form av lättförståeliga ikoner. Den bakomliggande tanken till klockan är som de själva 
beskriver, ”Teach your kid the good habits & the concept of time”. Klockan lades ut på 
Kickstarter, (en hemsida där man söker donationer från allmänheten för att driva ett projekt 
från idé till verklighet) under sommaren 2016, och senare även på Indiegogo (en liknande sida 
som Kickstarter). Via hemsidorna drog klockan in totalt ca 1.280 miljoner dollar, dvs över 11 
miljoner svenska kronor.  

Klockan byggde på ganska exakt samma idé som en av mina viktigaste funktioner, dvs den 
kring Notiser, vilket jag skriver mer om under avsnittet Idégenerering funktion. Detta gjorde 
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mig först ganska bedrövad. Jag övervägde utifrån detta att ta vara på den researchfas jag 
utfört, men att byta målgrupp. Min slutsats blev dock tillslut att jag skulle fortsätta på samma 
spår som innan. Trots att våra idéer var väldigt lika valde jag istället att se olikheterna och 
fokusera på vad mitt koncept skulle kunna göra ännu bättre än konkurrenten. Istället tog jag 
med mig vetskapen om Octopus Watch som en bekräftelse på att målgruppen för den här 
produkten finns och att de vill se den här typen av produkt bli verklighet.  

En annan produkt som jag hittade när jag analyserade smartklockor var Tinitell (Tinitell 
2017). Produkten är i huvudsak en mobiltelefon som bärs på armen, även om den också har en 
klockfunktion. Något som slog mig med telefonens design var att den var väldigt klumpig och 
stor i jämförelse med barns små armar. Anledningen till detta var svår att fastställa, men en 
gissning från min sida var att det berodde på att den storleken krävs för att få plats med all 
teknik som behövs för telefonfunktionen. Just en telefonfunktion var något som föräldrarna 
önskade kring min klocka senare i processen. På grund av vetskapen om Tinitell ställde jag 
mig kritisk till den funktionen eftersom det verkar ställa så stora krav på produktens storlek.  

 

3.4	Workshop	–	Hur	ser	en	premium-klocka	ut?	
 
Då det var svårt att finna fakta på vad 
som utgör en premium-klocka 
designmässigt fick jag själv försöka ta 
den informationen. Jag satte då ihop 
en egen workshop. Workshopen 
gjordes med sju personer från 
Industridesignutbildningen på 
Högskolan i Gävle. Sex personer var 
elever och en var lärare. Jag valde och 
skrev ut bilder på tolv stycken klockor 
i med olika priser som sträckte sig 
mellan 700:- och 750 000:-. Innan jag 
skrev ut bilderna redigerade jag bort klockornas varumärken för testpersonerna inte skulle 
lägga någon vikt vid tidigare kunskap om ett visst varumärkes marknadsvärde. Jag delade 
först in de tolv bilderna på klockorna i tre stycken olika grupper beroende på vilken typ av 
band/länk klockan hade. Detta pga att man i det här skedet inte skulle värdera bandens olika 
material mot varandra, utan att man istället fokuserar mer på boettens design, dvs klockans 
yttre skal som innesluter urverket. Klockorna i de tre grupperna hade antingen en metallänk, 
ett läderarmband eller ett armband av någon annan typ av textil. Testerpersonerna fick sedan 
rangordna klockorna utifrån vilken de trodde var billigast, näst billigast, näst dyrast, och 
dyrast (se figur 6). Testpersonerna fick sedan motivera framförallt varför de trodde att en viss 
klocka kostade mest respektive minst, men många förklarade även varför de trodde att en viss 
klocka kostade näst mest eller näst minst.  

 

Figur	6.	En	testpersons	resultat	av	del	1. 
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När testpersonerna hade gjort 
detta fick de sedan förbise de 
tidigare gruppindelningarna och 
nu placera de tolv klockorna på 
en gemensam rad, än en gång 
från billigast till dyrast. Detta 
för att nu se ifall något visst typ 
av material för bandet/länken 
hade någon påverkan på 
värderingarna av klockor i 
jämförelse med varandra (se 
figur 7). 

 

Workshopen gav väldigt blandade resultat från person till person. Många av testpersonerna la 
egna tankar om smak med i sina värderingar.  

Några tyckte guld höjde värdet, medans andra tyckte att det såg 
tillgjort ut. Några la värde vid att klockor såg ut att ha avancerade 
funktioner, medans andra värderade stilren design som inte 
”gjorde sig till”. En gemensam sak som många pratade om var att 
klockorna såg ”designade ut”. Med det menade de att det såg ut 
som att klockan har haft en tanke. Att de olika designelementen 
och detaljerna i klockan samspelar och ger ett samlat intryck. Som 
exempel hade jag i testet med en Omega Seamaster (se figur 8) 
som säljs för cirka 56 000 kronor i butik. Många av testpersonerna 
tyckte att den såg slarvigt designad ut. Den hade klumpiga visare 
och markörer för timmar och dess läderarmband såg ut att vara 
slarvigt sytt. Det gjorde att många värderade den klockan lågt, 
trots att det var den tredje dyraste klockan i testet.  

Det jag i alla fall kunde konstatera utifrån workshopen var att det 
är svårt att värdera klockor bara utifrån deras design. Det finns 
inga tydliga svar på vad som får en klocka att se mer värdefull ut 
än en annan. Slutsatsen man kan dra av det är att klockors 
varumärken spelar en vital roll när det kommer till vad man är 
villig att betala för en klocka.  

 

Figur	7.	Samma	testpersons	resultat	på	del	2. 

Figur	8.		En	Omega	Seamaster.	
En	av	klockmodellerna	som	ingick	
i	Premium-testet	(Omega	
Watches,	2017).	
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3.5	Inlärning	av	klockslag	
 
Att finna relevant litteratur kring vilka 
problem som kan uppstå vid inlärandet av 
klockslag var svårt. Lukimat (2017) listade 
några exempel på missförstånd som kan 
uppstå under inlärandet av klockan (se figur 
9). 
 
1) Barnet kan växla tim- och minutvisarna.  
2) Barnet kan se på siffrorna på urtavlan och 
felaktigt säga, att klockan är 9 före 2, även 
om den är 15 minuter före 2. ”nio minuter 
före två” ”fyrtiofem minuter före två” ”tio 
över nio” ”nio minuter över två”  
3) Barnet förvirras av två olika tidsenheter; 
timmar och minuter.  
4) Barnet minns inte vilkendera sidan av urtavlan som beskriver över och vilken före. 
Vidare kontaktade jag förskolelärare samt 
lågstadielärare för att finna fler exempel på 
problematik som kan uppstå. Det som framgick 
av dem är att ett av de stora problemen för 
barnen är att förstå ”fem i halv” och ”fem över 
halv”. Det beror på att för varje ny heltimme 
har du först sagt ”fem över, tio över, kvart över, 
tjugo över”, men när det sedan kommer till 
tjugofem, så byter man plötsligt till att säga 
fem i halv. Som jag fick det berättat för mig 
säger barn ofta ”tjugofem över”, vilket är 
logiskt men inkorrekt sett utifrån vårat svenska 
system för att säga tider. För det engelska 
systemet hade det varit korrekt att säga ”twenty 
five minutes past”, vilket därav är lättare för 
barn att förstå (se figur 10). Utöver det hade 
lärarna svårt att finna typiska problemområden 
kring inlärandet av klockan. Att det var svårt 
att finna litteratur om ämnet i kombination med 
att lärarna inte kunde komma med så många exempel fick mig att fundera kring problemets 
omfattning. Att lära sig klockslag kanske inte ställde till så mycket problem som jag från 
början hade trott.   
    
 

Figur	9.	Exempel	på	missförstånd	som	kan	uppstå	utifrån	
klockslaget	kvart	i	två. 

Figur	10.	Uttal	av	klockslag,	svenska	vs.	engelska. 



	 	 	 12	

3.6	Enkät	till	föräldrar	
 
I min marknadsanalys fick jag ju veta att väldigt få barn i en typisk klass använder sig av 
armbandsur. Samtidigt menade Fanny Strömberg på Stjärnurmakarna att försäljningen av 
barnklockor inte har minskat. Så i ett ytterligare försök till att förstå vilka barn det är som 
använder sig/inte använder sig av armbandsur så bestämde jag mig för att ta kontakt med 
föräldrar till barn i åldern 5-8 år. Eftersom jag i det här läget sökte efter kvantitativa svar satte 
jag ihop en enkät med frågor (se bilaga 1) som såg lite olika ut beroende på om deras barn 
hade ett armbandsur eller inte. I enkäten frågade jag exempelvis: 
 

• Har ditt barn en armbandsklocka? 
• Vad var det bakomliggande syftet till köpet av armbandsklockan? 
• Var barnet själv med och valde klockan? 
• Finns det någon anledning till att barnet inte har någon klocka? 
• Har ditt barn en mobiltelefon? 

 
En fråga som lades till på enkäten i efterhand var ifall barnen frågar om tid i hemmet. 
Exempelvis när maten är klar eller när de ska åka någonstans. Eftersom att frågan kom till i 
efterhand fick jag inte in lika många svar på just den här frågan.  
 
Enkäten skickade jag ut via Facebook-gruppen Föräldrar i Gävle och den delades ut på en 
förskola i Falun. Totalt fick jag 23 svar. Av dem var det 8 stycken föräldrar vars barn hade en 
armbandsklocka. Anledningarna till köpen såg lite olika ut. 3 av barnen hade specifikt uttryck 
att de ville ha en klocka, varav 2 hade själv varit med och valt ut dem. 4 hade fått klockorna i 
present, och 1 uppgav ingen anledning till varför klockan införskaffades. 7 av de 8 barnen 
som hade klockor var tjejer. Alla klockor var analoga med spänne, men inget av barnen kunde 
sätta på sig klockan själv. 4 av barnens klockor var rosa, en var lila, en var röd och vit med 
fotbolls-motiv och 2 hade Spiderman-motiv. Inget av barnen hade en egen mobiltelefon.  
 
Det var därmed 15 föräldrar vars barn inte hade någon barnklocka idag. Som förklaring till 
det var det två olika svar som användes av samtliga. Den ena var att ”barnen inte kunde 
klockan”. Det andra var att ”barnen inte hade något behov av en klocka”. 3 av barnen hade 
egna mobiltelefoner 
 
Som förslag på funktioner som föräldrar ville se hos en klocka fick jag lite olika svar:  
- Att klockan visar aktiviteter som händer under dagen, exempelvis frukost, åka till skolan 
osv. 
- Att klockan kan påminna barnen om saker under dagen, ungefär som en kalender.  
- GPS så att föräldrar kan se vart barnen befinner sig. 
- Att klockan kan läsa upp tiden. 
 
Av 5 möjliga så svarade alla föräldrarna att barnen frågar om tid hemma. Typiska situationer 
som frågor uppstår är exempelvis när de ska åka någonstans, när maten är klar, när det är 
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hämtning på dagis/skola, när ett tv-program börjar etc.  
 
Innan jag skickade ut min undersökning trodde jag att det skulle vara mest relevant för mitt 
arbetet få veta syftena till varför föräldrarna hade köpt armbandsklockor till sina barn. Istället 
blev det tvärtom då svaren från de föräldrar vars barn inte har någon armbandsklocka idag 
blev betydligt intressantare för den vidare utvecklingen av projektet. Att barnen inte har 
någon klocka pga att de inte kan klockan låter fullt rimligt enligt mig. Det finns ju inget syfte 
att använda ett instrument om man inte vet hur man ska utläsa det instrumentet är avsett att 
berätta för oss. Att barnen dock inte skulle ha något behov av en klocka gjorde mig 
konfunderad då föräldrarna även berättat att barnen ställer frågor om tid hemma redan innan 
de kan klockan. Denna insikt var starten på skiftet av projektets syfte.    
 
 
3.7	Klockan	och	Tidsförståelse	
 
Om man skulle sätta in det här med att lära sig tid och klockan på en tidslinje (se figur 11) så 
börjar det med att barnen inser existensen av tid i form av nutid, dåtid och framtid (Adler & 
Adler, 2017). Först lever barnen endast i nuet. Sedan visar sig dåtiden i formen av att man 
minns saker. Sist utvecklas förståelsen för framtiden. Att barnet vet om att saker ska hända 
längre fram. Eftersom att barnens förståelse för framtid är begränsad hamnar mycket av 
fokuset på nästkommande aktivitet som barnen ser fram emot. På grund av detta kommer 
barnen i kontakt med ordet snart. -Vi ska snart åka iväg. -Maten är snart klar. Men eftersom 
barnen i liten ålder saknar något att sätta ordet snart i perspektiv mot så blir det bara tomma 
ord. Detta pga avsaknaden av tidsförståelse under de tidiga levnadsåren. Tidsförståelse är inte 
lätt att förklara för någon då det handlar om att utveckla en känsla. En känsla för hur lång en 
viss tidsperiod kan upplevas i jämförelse med en annan. Hur känns 5 minuter i jämförelse 
med 30 minuter? Vad hinner jag på 15 minuter i jämförelse med 60 minuter? För att lära sig 
detta måste man på något vis sätta olika tidsrymder i perspektiv mot varandra. Genom 
undervisning kring tid i skolan kommer barnen att lära sig klockan och därmed utveckla ett 
mer exakt perspektiv för tid. Men behovet av de här tidsperspektivet verkar uppenbara sig 
tidigare, redan innan barnen kan använda sig av en klocka.  

	
Figur	11.	Tidslinje	för	tidsförståelse	och	inlärning	av	klocka.	
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Enligt SAOL (2006) är definitionen av ett ur en tidmätare. Men vad får vi ut av att mäta 
tiden? Ekberg, Hjalmarsson & Wengberg (2009) skriver att vi bland annat använder oss av tid 
för att en större grupp ska synkroniseras, något som även barn i tidig ålder verkar vara 
medvetna om utifrån deras studie. Adler & Adler (2017) skriver att vi bland annat vill 
bemästra tiden för att kunna använda våran tid bättre. Vuxna har vanligtvis ett betydligt mer 
fullspäckat schema än vad ett barn har, och kan därför anses ha ett större behov att veta den 
exakta tiden för att få ihop livspusslet. För ett barn spelar det ganska liten roll ifall klockan är 
12 eller 18 i jämförelse med vad det gör för en vuxen som måste jobba, hämta barnen på 
dagis, handla, osv. Barns behov angående tid ser med andra ord annorlunda ut än för vuxna. 
Med andra behov uppstår också andra krav kring begreppet tid, men detta till trots så ser 
vuxnas och barns klockor likadana ut idag. 
 
Jag insåg även i och med detta att det är en stor skillnad på att ”lära sig klockan” och att ”lära 
sig tidförståelse”. Det hela kan jämföras med när man ska ta körkort. Att lära sig körkortsteori 
(klockan) är viktigt, men om du sedan inte kan omsätta den teori till förståelse i trafiken 
(tidsförståelse) så är det du lärt dig från trafikböckerna relativt poänglös kunskap. Klockan 
och tidsförståelse går hand i hand. Att utveckla kunskapen om det ena kommer i längden även 
utveckla kunskapen om det andra. Tidsförståelsen uppenbarar sig dock för barn långt innan 
kunskapen om klockan. Därav började jag nu tankemässigt gå från att göra en klocka som 
underlättar förståelsen av klockan till att göra en klocka som utvecklar tidsförståelse.  
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4.	Koncept	
	
4.1	Idégenerering	funktion	
Eftersom jag sedan tidigare hade bestämt att mitt slutresultat skulle bli en armbandsklocka för 
barn kunde behövde jag inte idégenerera vilken typ av produkt jag skulle skapa. Jag kunde 
istället fundera över vilka funktioner jag kan förse den här klockan med för att skapa så 
mycket nytta för användaren som möjligt. I idégenereringen tog jag tillvara på de svar och 
önskemål kring funktioner som jag fick ut från enkäten till föräldrarna.  

Något jag märkt under processens gång är att jag undermedvetet har börjat luta mig mot en 
smartklocka som en lösning på behoven jag uppmärksammat under researchfasen. I början av 
designprocessen var det långsökt att slutresultat skulle röra sig mot en smartklocka. Dels för 
att Kim och Daniel var inne på att göra en klocka med ett klassiskt urverk, och den 
inställningen följde nog med mig trots att de var bortkopplade från projektet. Sedan är jag 
personligen lite tveksam mot den våg av ”smarta-prylar” som växer fram i samhället. Enligt 
SAOL (2006) så definieras smart som föremål som styrs av elektronik information. Ofta har 
dessa produkter tillgång till internet vilket skapar mycket nya möjligheter kring vad 
produkterna kan ha för funktioner. I min mening blir dock idag många produkter ”smarta” 
utan att det fyller något egentligt behov hos användarna. Exempelvis finns det smarta kylskåp 
där man kan kolla Facebook och Twitter, men hur många känner ett behov av den funktionen 
via sitt kylskåp?  

Smart-klockan var tippat av många branschexperter som den nya stora grejen i 
teknikindustrin. Den totala succén har dock uteblivit och företagen bakom smartklockorna 
kämpar för att finna rätt målgrupp för tekniken. Därav var jag tveksam mot att göra en 
smartklocka för barn. Men det jag insåg under idégenereringen är att jag sitter på många idéer 
som kan möta kundernas behov på ett bättre sätt ifall klockan är ”smart”. Därav ansåg jag det 
vara en rimlig motivering.  
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Jag började därmed skissa på idéer som har uppstått utifrån all insamlad research (se figur 
12).

 

Figur	12.	Skisser	på	idéer	kring	klockan. 

Timer: Med timerfunktionen lånar jag idéen om en timstock men paketerar om den i klockan 
så att man alltid bär med sig timstocken på armen. När barnet frågor om hur lång tid det är 
kvar till att något ska hända, så istället för att man bara svarar ”snart” eller ”om en stund”, 
som ändå inte säger barnet någonting, ställer man in en visuell timer på deras klocka. Klockan 
ger då barnet ett mer greppbart tidsperspektiv genom att den visar hur mycket tid som har 
förlöpt och hur mycket som återstår, inte helt olikt funktionen hos ett timglas.  

Påminnelser: En annan idé jag hade var den om notiser som ställs in via en tillhörande app i 
förälderns mobil. Föräldern ställer in vilken aktivitet barnet ska påminnas om, och även ifall 
barnet ska ombes att utföra en aktivitet direkt eller ifall en timer ska starta och räkna ner tills 
aktiviteten ska utföras. Barnet notifieras på sin klocka genom lättförståeliga ikoner. Förutom 
att barnet genom detta lär sig mer om rutiner och att passa tider så tror jag även att det 
utvecklar tidsförståelsen. Säg att barnet under en månads tid notifieras när det är en timme 
kvar tills maten är redo. Efter den månaden bör barnet ha en större uppfattning om hur en 
timme upplevs tidsmässigt, och även vad man hinner med innan den timmen är slut.  

Visuella markörer: En funktion som efterfrågades av föräldrarna var visuella markörer för 
när saker ska hända under dagen, ungefär som ett schema. När jag läste det önskemålet var 
det något som påminde om Skalmans mat- och sovklocka i serietidningarna om Bamse. 
Klockan visar inga klockslag, utan visar istället bara när det är dags för att äta eller sova.  

Stoppur: Ett vanligt stoppur var en av mina egna idéer kring klockans funktioner. Idén är 
inget direkt revolutionerande, men jag minns själv från min egna barndom att det ofta kom väl 
till hands. Med det kunde man mäta vem som cyklade snabbast eller se hur lång tid det tog att 
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gå olika vägar hem från skolan. Stoppur är nog även en ytterligare funktion där användning på 
lång sikt kan utveckla tidsförståelsen.  

GPS: Föräldrarna hade önskemål om att klockan skulle ha en GPS-funktion så att de kunde se 
vart barnet befann sig på dagarna. 

Utbytbara motiv: Utbytbara motiv såg jag som en funktion för att klockan skulle tilltala 
barnen mer. Av de tillfrågade i enkäten var det flera som hade klockor med motiv på. Men 
istället för att köpa en klocka med ett statiskt motiv, varför inte köpa en klocka där du kan 
byta ut motivet när barnet har tröttnat? På så vis var min gissning att man kan ge klockan ett 
längre ”nyhetsvärde”.  

Vridbar boett: Tanken om en vridbar boetter eller dykarring för att kontrollera klockans 
funktioner är lånad från smartklockan Samsung Gear S3. Det skulle minska antalet knappar 
på klockan, och när det kommer till timer-funktionen skulle man även få en tydlig koppling 
till att man ”vrider upp” en timer, likt en äggklocka.  

De flesta av funktionerna som jag tog fram i skisserna togs vidare till utvärderingen. 

 
4.2	Idégenerering	hårdvara		

 
I och med att inget av barnen som hade en klocka idag kunde sätta på klockan själv så 
behövdes en bättre lösning på problemet. Jag intervjuade tyvärr aldrig föräldrarna i detalj om 
vad det är som gör det svårt för barnen. Jag vet ju dock av egen erfarenhet från när jag var 
liten att det här med att sätta på sig en klocka är en finmotorisk syssla som innefattar moment 
som kan vara krångliga för den ovane.  

Ett tydligt problem som jag minns från barndomen var att få ihop de två banden runt 
handleden. Man fick ofta lov att ta stöd av en vägg eller ett bord så själva boetten satt still 
medans man försökte föra ihop de två 
banden. Ett till problemområde som jag 
antar finns är när det kommer till att 
spänna klockan. Den klassiska 
lösningen är ju att man har en liten 
”pigg” på ena bandet som ska föras in i 
ett av de små hålen på det andra bandet. 
Finns det någon enklare lösning som 
inte kräver lika mycket finmotorik? Jag 
började göra både två- och 
tredimensionella skisser för att se om man 
kan finnas någon lösning på problemen (se figur 13). 

En tidig tanke jag hade var att det vore bra ifall man kunde trä på sig armbandet först för att 
sedan spänna åt det (se figur 14). 

Figur	13.	Handskisser	på	lösningar	kring	bandet.	 
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När det kommer till potentiella material för armbandet finns det ju en hel del att välja på. 
Läder, metall, plast, silikon, textil etc. Eftersom det är en klocka för barn är det bra om 
materialet är stryktåligt och lätt att torka av ifall det blir smutsigt. Därav bestämde jag att 
silikon lämpade sig bäst.  

 

 

 

Problemet kring bandet fastande jag på lite för länge. Syftet med projektet var ju att lösa 
problematiken kring tidsförståelsen, så jag fick därmed se över mina prioriteringar. Det gjorde 
att jag fick lägga tanken på en egendesignad lösning åt sidan och började istället titta på 
befintliga lösningar. Det slutade med att jag beställde hem ett band till utseendemodellen av 
klockan, men jag behöll tanken på en vidareutveckling av klockbandet som lämpar sig bättre 
för barnen. Färgen på bandet jag beställde var orange (se figur 15). Det skulle lämpa sig bra 
för utseendemodellen då det är en relativt könsneutral färg, och jag planerade bara att ha en 
utseendemodell. Min tanke för den riktiga slutprodukten var dock att man skulle erbjuda ett 
utbud av färger att välja mellan i butik. Bandet kom med en låsningsmekanism som annars 
brukar återfinnas på klockor med länkar som band. Den typen av lösning gör att man först kan 
trä på bandet för att sedan spänna åt bandet så att det sitter, vilket ju hade varit en av mina 
idéer när jag försökte göra en egen lösning.  

När det kom till formen på själva klockan ansåg jag att 
det vore bra att finna några ramar att förhålla sig till 
utvärderingsmässigt i processen. Exempelvis anser jag 
det viktigt att man direkt kan se på klockan att det är en 
produkt för barn. Men vad karaktäriserar produkter för 
barn? Eftersom det är svårt att finna konkret fakta på 
det fick jag göra en högst personlig analys. Förutom att 
produkter för barn ofta kommer i klara, starka färger, 
tenderar de även att ha mjukare former. Produkters 
detaljer så som knappar och reglage tenderar också att 
vara stora och tydliga. Troligtvis, som jag tidigare 
nämnt, för att finmotoriken inte är fullt utvecklad hos 
barn (Lättattlära, 2017). 

Eftersom detta som sagt var en högst personlig analys 
så diskuterade jag mina tankar med Britt-Marie 

Figur	14.	Skiss	av	armbandslösning	där	bandet	träs	på	armen,	spänns	åt	och	sätts	fast. 

Figur	15.	Låset	på	det	inköpta	bandet.	 
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Jansson. Hon är förskollärare och har jobbat med barn på förskolor i ca 30 år, primärt med 
barn i åldern 3-6 år. Hon höll absolut med min analys om att produkter för barn tenderar att ha 
klara färger och stora detaljer pga avsaknaden av finmotorik. Det vi dock hamnade i 
diskussion om var det här med mjuka former. Hon höll med om att produkter för de allra 
minsta ofta har mjukare former, men menade att det är ingenting specifikt som barnen verkar 
dras mot när de blir några år äldre. Hon nämnde då leksaksbilar som ett exempel. Där vill 
barnen gärna att produkten ska vara så detaljerad och verklighetstrogen som möjligt. Barnen 
vill även gärna leka med bilar av samma modell eller färg som deras föräldrar kör. Redan i 
den åldern verkar barn alltså dras till tanken om att imitera vuxna, vilket även verkar påverka 
vilka typer av leksaker och produkter de dras till.  

Det här med att barn dras till mjuka former verkar därmed avta snabbare än vad jag hade trott. 
Jag fokuserade då istället på att klockan skulle ha en tydlig koppling till de vuxnas klockor 
formmässigt, med ändringar som passar barnens motorik bättre. För övrigt ville jag även att 
klockan ska uttrycka att den är värdefull och något man värnar om. Samtidigt måste den även 
uttrycka att den är stryktålig så man inte ska vara rädd för att bära den dagligen. Där såg jag 
en klar problematik i att hitta en balans mellan de två uttrycken som i min mening drog åt två 
olika håll.  

 

	

Figur	16.	Handskisser	på	idéer	kring	klockans	boett. 

Till en början valde jag att skissa mina idéer kring klockans boett för hand på papper (se figur 
16). Jag kände dock ganska snabbt att jag behövde få upp idéerna i fysiska modeller för att 
kunna klämma, känna och utvärdera storleken på klockan och dess detaljer. I och med att 
produkten är liten i storlek och med så pass små detaljer valde jag att göra CAD-modeller. 
CAD står för Computer Aided Design, vilket innebär att man med hjälp av en dator gör 3D-
modeller som sedan med hjälp av en 3D-skrivare kan skrivas ut i fysisk form.  
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Sättet att jobba på visade sig vara 
effektivt då varje ny utskrift gav 
mig insikter om korrigeringar som 
behövdes göras. I den första 
utskriften (se figur 17) märkte jag 
exempelvis att boetten troligtvis var 
för låg för att kunna innehålla att 
teknik som behövs för att klockan 
ska funka. I och med att jag inte 
besitter kunskap om hur stor 
elektroniken är som krävs för att 
driva en sån här typ av produkt 
valde jag att titta på andra 
smartklockors storlekar. Utifrån 
deras mått höftade jag vilka ungefärliga mått min klocka borde ha för att fungera 
konstruktionsmässigt. Med den första utskriften märkte jag även att klockans knappar var en 
aning för små. Jag skrev också ut flera stycken dykarringar där räfflorna på deras ytterkant var 
olika stora. Jag testade sedan hur de olika formerna upplevdes att vrida på.  

 

Den andra utskriften valde jag att 
skriva ut i plast (se figur 18) då jag 
märkte att gips var ett skört material 
att jobba med när detaljerna var så 
små. Boetten var nu högre och 
knapparna var större. Knappar 
flyttades nu också upp så att så att 
de låg horisontellt centrerade på 
varsin sida om klockans skärm. Ett 
problem som då uppstod var att man 
gärna tog stöd med fingret på andra 
sidan av klockan för att trycka på 
en knapp, vilket lätt kan göra att 
man råkar trycka på den andra 
knappen av misstag. Jag passade 
även på att skriva ut ännu fler variationer av dykarringar. Jag valde nu en ring att gå vidare 
med. Ringen hade relativt grova räfflor som jag antog skulle lämpa sig bra för barnens små 
händer och mer bristande motorik. Att den var grov i räfflorna gav den även ett lite ruffare 
uttryck, vilket ju var något som jag ville att klockan skulle uttrycka så att man inte är rädd för 
att använda den dagligen.  

 

Figur	17.	Den	första	3D-utskriften	av	klockans	boett	och	dykarringar	med	
olika	storlekar	på	ytterkantens	räfflor.	 

Figur	18.	Efter	utvärdering	av	den	första	3D-utskriften	skrevs	en	
uppdaterad	boett	ut	tillsammans	med	fler	variationer	av	
dykarringarna.	 
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I den tredje utskriften (se figur 19) återgick jag 
än en gång till gips som utskriftsmaterial, trots 
dess sprödhet. Detta då gips är betydligt 
enklare att ytbehandla än plast, och min tanke 
var att den här utskriften skulle vara grunden 
till min slutmodell. I utskriften skedde ett par 
förändringar designmässigt. Det tillkom en 
extra knapp på boettens högra sida. Detta pga 
kraven som mjukvaran ställde på hårdvaran, 
vilket jag förklarar tydligare i avsnittet 
Användargränssnitt. Tillkom gjorde även en 
lucka för Nano SIM-kortet som skulle behövas 
för klockans GPS-funktion. Jag inspirerades 
där av lösningen för SIM-kort som finns på 
flera iPhone-modeller. Där för man in ett 
verktyg stort som ett pappersgem ungefär i ett 
hål på kortluckan och trycker till, vilket får 
luckan att hoppa ut. På boettens baksida fanns 
nu också ett uttag där klockans laddning är 
tänkt att ske via (se figur 20). Utformningen på 
den lösningen är lånad från andra 
smartklockors laddningsuttag, då jag inte 
besitter kunskap om om vilka andra lösningar 
som hade kunnat varit aktuella. Jag hade avsikt att designa en dockningsstation till klockan, 
vilket dock aldrig hann bli av under projektet pga tidsbrist.  

När det kom till slutprodukt och boettens material så ville jag ha något stryktåligt, då 
barnklockor utsätts för mycket lek och slit. Att göra den i någon typ av metall kändes därav 
givet. Tittar man på flera klockåterförsäljares hemsidor verkar de flesta boetterna i metall vara 
gjorda av rostfritt stål, så det vore väl ett lämpligt val även för den här klockan. Alternativet 
var att göra boetten någon typ av plast, men utifrån egen erfarenhet kring exempelvis 
mobiltelefoner av plast kan den typen av höljen lättare spricka. 
 
 
 
 

	

	

	

	
	

Figur	19.	Den	tredje	och	sista	3D-utskriften	där	man	kan	se	
den	tillkomna	knappen	och	kortluckan.	 

Figur	20.	Urgröpningen	för	klockans	laddning	av	ström. 
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4.3	Utvärdering	funktion	
För att se om mina idéer var något som skulle tilltala klockans kunder, dvs föräldrarna, satte 
jag ihop en så kallad MVP (Minimum Viable Product). Ben Salem Dynhäll & Lärk Ståhlberg 
beskriver en MVP som en prototyp eller ett utkast framtaget för att demonstrera vilket värde 
produkten/tjänsten kan tillföra i kunders vardag. Jag illustrerade mina idéer kring klockans 
funktioner, skrev små korta texter till varje funktion och satte ihop det till ett PDF-dokument 
(se figur 21 och figur 22). Jag mailade sedan ut min MVP till de 13 personer från min tidigare 
enkät som hade godkänt att jag kontaktade dem för vidare frågor. Jag bad dem att se över 
mina skisser på klockans funktioner och svara på dessa frågor: 
 

• Var det någon funktion som tilltalar er mer än de andra? 
• Var det någon funktion som ni upplever som helt onödig?  
• Kom ni på att ni saknade någon funktion när ni tittade igenom skisserna?  
• Vad skulle ni uppskatta vara beredda att betala för en sån här klocka till era barn? 
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Figur	21.	Sida	1	av	MVP:n.		
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Figur	22	Sida	2	av	MVP:n.	 
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Av de 13 tillfrågade var det 6 stycken som svarade. Responsen från föräldrarna var 
uteslutande positiv. Nedan följer några av svaren: 
 
”Timer inställningen är väldigt väldigt bra. Då pratar jag för väldigt många föräldrar. 
Många barn med en funktionsnedsättning (som exempelvis adhd, autismspektrat) behöver 
ständiga påminnelser, framförhållning och en välplanerad och strukturerad vardag. Även 
yngre barn behöver det. Men även äldre barn behöver ta lite eget ansvar i att lära sig att 
avsluta en syssla och övergå till andra aktiviteter.” 
 
”Jag gillar timstocksfunktionen extra mycket. Mitt barn saknar helt tidsuppfattning och just 
nu får hon med sig en timstock ut för att kunna komma hem i rätt tid så det är ovärdeligt på 
många sätt.” 
 
”Herregud vad bra! Tycker allt är perfekt, pratade med min 7-åring och visade. Han tyckte 
funktionen med att "byta" färg va en hit. Han sa också "om jag tappar bort den så kan ju 
gps:en hitta den!” 
 
 
Ingen av föräldrarna tyckte det var någon funktion som upplevdes som onödig. Önskningar 
om ytterligare funktioner var att man skulle kunna ringa klockan, samt att appen ska ha ett 
lösenord så att barnen själva inte kan ladda ner appen om de har en egen mobil och styra 
klockan. Priset som man var beredd att betala för klockan var ganska varierande. Det sträckte 
sig från 300-2000 kronor beroende på vilka av funktionerna som skulle finnas med i 
slutprodukten. I och med att föräldrarna var så positiva till funktionerna gjorde det att alla 
kom med i slutresultatet.  
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4.4	Användargränssnitt		
	

När jag fått det bekräftat av föräldrarna att 
klockans funktioner skulle underlätta barnens 
vardag var det dags att bestämma tydligare 
hur klockans användargränssnitt skulle se ut 
och fungera. Användargränssnitt var något 
som skulle behövas för både klockan och 
dess tillhörande app. Jag behövde därmed 
bestämma hur man navigerar sig igenom 
gränssnitten, och även hur den grafiska biten 
av gränssnittet skulle se ut. Jag började med 
att skissa upp så kallade wireframes på 
papper för att bestämma hur navigationen för 
både klockan och appens mjukvara skulle 
fungera (se figur 23). Wireframe kan 
beskrivas som en ritning för hur en 
hemsidas eller applikations stomme ser ut 
och fungerar. När jag jobbade på det här 
viset märkte jag att det ställde nya krav på 
hårdvaran. Min tanke hade innan varit att 
ha klockan skulle ha två knappar och en 
vridbar boett för att styra dess funktioner. 
När jag började skissa upp vart varje 
knapptryck förde en i gränssnittet märkte jag 
att klockans boett skulle behöva en extra 
knapp för att inte skulle bli för rörigt med vad varje knapparna gör vi olika tillfällen. När jag 
hade skisserna klara använde jag mig av programmet Sketch för att ta fram gränssnittens 
grafiska delar. Sketch är ett program som är framtaget för folk som jobbar med digital design 
för mobil och webb, och det lämpade sig därför väl till min uppgift.  
 
När det kom till den grafiska designen av gränssnittet fick jag lita mycket på min egna 
förmåga att kunna kombinera färger och former för att skapa ett gränssnitt som är enkelt att 
förstå och använda sig av. För att välja typsnitt för klockan och appen testade jag en mängd 
olika alternativ. Jag ville att det skulle vara ett tydligt typsnitt, så därför begränsade jag mig 
till sans serifer då jag känns enklare att läsa när det handlar om enbart få ord som ska skrivas. 
Tillslut fastnade jag på typsnittet Source Sans Pro. Typsnittet fanns i många versioner, och 
just varianten semibold gav texten en viss mjukhet som gjorde att i alla fall jag upplevde 
typsnittet som en aning ”barnsligt”. 
 
Något jag fastnade på i processen kring användargränssnittet var valet av vilken 
timervisualisering som mest effektivt ökar barnens förståelse för tid. Jag hade tre olika förslag 

Figur	23.	Utdrag	av	skisserna	på	hur	man	navigerar	igenom	
klockan	och	appens	funktioner.	 
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(se figur 24) som alla hade lite för- och nackdelar 
som jag diskuterade med andra studenter på min 
utbildning.  
 
Exempel A och B är relativt lika. I exempel A 
visualiseras tiden med hjälp av en mätare som går 
från grönt till rött. Exempel B är inspirerad av ett 
timglas där bakgrunden byter färg och ger effekten 
av att tiden ”rinner iväg”. Både exempel A och B 
fungerar på liknande sätt. Oberoende om timern 
ställs in på en kvart eller två timmar kommer 
mätaren alltid börja som full och sedan minska 
procentuellt sett till hur mycket tid som förlöper. 
På så vis ser man hela tiden ungefär hur mycket av 
tiden som har förlöpt och hur mycket som är kvar. 
Just detta är något som jag tror gynnar 
tidsförståelsen då det ger ett begränsat visuellt 
perspektiv av en tidsperiod som vanliga klockor 
inte ger dig.  
 
Exempel C visualiserar timern på ett annat sätt. 
Sextio stycken ”pinnar” går längs med cirkelns 
ytterkant. Varje pinne motsvarar en minut. Ställs 
en timer in på en halvtimme kommer 30 pinnar 
lysa upp på klockans högra halva som sedan blir 
gråa allt eftersom att minuterna tickar ner. Här ser 
man dock inte vart timern började, och då tappar 
man helt plötsligt det där perspektivet som var så 
bra med exempel A och B. Fördelen med det här 
exemplet är att den förhåller ju sig till en 
traditionell analog klocka sett till var en 
minutvisaren står på en sådan. I längden skulle 
detta exempel säkerligen göra det lättare att lära sig 
använda en analog klocka.  
 
För att bestämma mig fick återse till mitt syfte som 
faktiskt är att utveckla tidförståelse och 
medvetenhet kring tid, inte att förstå klockslag. Sen är även ytan på klockan begränsad. Det la 
grunden för min ”plus & minus”-utvärdering. Därav blev det tillslut att jag gick vidare med 
exempel B.  
 
 

Figur	24.	Tre	exempel	på	hur	man	skulle	kunna	
visualisera	återstående	tid	av	en	timer.	Alla	med	sina	
för-	och	nackdelar.		
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5.	Resultat	&	slutsats	

 
5.1	Hårdvara	
 
Mitt slutresultat blev en smartklocka för barn som fick arbetsnamnet Uris (se figur 25 och 
figur 26). Att ha ett namn med koppling till en klocka på något sätt var viktigt. Det var 
önskvärt att man även kunde höra att det rör sig om en barnprodukt, och lägger man till 
ändelsen –is på ord tenderar de att låta mer barnsliga. Klockans boett är tänkt att vara gjord i 
rostfritt stål så att den tål lek, väder och vind. Klockans boett har en sportig design. Detta för 
att påvisa klockans stryktålighet och kommunicera att man inte behöver vara rädd för att den 
lätt ska gå sönder. Klockan är försedd med en skärm som mäter 27 millimeter i diameter, men 
skärmen har ingen touchfunktion.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	25.	Fysisk	utseendemodell	av	klockans	design	sett	från	höger. 
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Figur	26.	Fysisk	utseendemodell	av	klockans	design	sett	från	vänster.		

 
 
 
Istället har klockan tre stycken knappar som används för att styra klockans funktioner (se figur 
27). Detta för att jag inte fann något direkt syfte med att klockan skulle ha en touchskärm, samt 
att den typen av känsliga komponenter har en tendens att lättare gå sönder. Två av boettens 
knappar sitter på den högra sidan, och en på den vänstra. Knapparna på den högra sidan är 
placerade en aning snett i jämförelse med 
knappen på den vänstra sidan. Detta för 
att minska risken att komma åt fel knapp 
när man tar stöd på boettens motsatta sida 
vid ett knapptryck. Klockans dykarring 
används också för att styra klockan 
genom att man vrider på den. Genom att 
knapparna är gjorda i rostfritt stål, precis 
som klockans boett, anser jag att det ger 
klockan ett enhetligt intryck 
designmässigt.  
 
 

Figur	27.	Instruktion	av	klockans	funktioner	knappar	och	funktioner. 
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Eftersom att klockan har en GPS-funktion kräver den ett Nano SIM-kort. För att komma åt 
kortluckan måste man ta av klockans band och med hjälp av ett tillhörande verktyg öppna 
luckan (se figur 28).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	28.	Klockans	lucka	för	SIM-kort.	



	 	 	 31	

På boettens baksida finner man uttag där laddning av ström sker (se figur 29). 
Utseendemodellen av klockan är idag försedd med ett orange silikonband med ett spänne i 
rostfritt stål. Det är dock bara en temporär lösning, och utveckling kring bandets tilltänkta färg 
och funktion kan man läsa mer om i avsnittet Diskussion & Vidareutveckling. Klockans 
måttsättning går att se i figur 30. 

 

 
 
 
 
. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 

Figur	29.	Klockans	laddningsuttag	på	baksidan	av	boetten.		

Figur	30.	Måttsättning	i	millimeter	av	klockans	olika	delar.		
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5.2	Mjukvara	 
 
I och med klockan är en Smart-klocka har både den och den 
tillhörande appen egna användargränssnitt. Appen är tänkt 
att installeras på föräldrarnas telefon. Via telefonen kan 
sedan föräldrarna styra över klockans funktioner och 
inställningar. Första gången man ”parar ihop” appen med en 
ny enhet (klocka), får man skapa en användare för just den 
klockan. Det gör att ifall man har flera barn med egna 
klockor kan man styra dem separat med egna unika 
inställningar. På appens hemskärm (se figur 31) har 
föräldrarna tillgång till alternativen Notiser, Timer, GPS, 
Utseende, Inställningar och Synkronisera.  
 
 
Klockans startläge är att den visar den nuvarande 
klockslaget (se figur 34). Antingen med analog tid, digital 
tid eller både och. Det kan justeras via appen under 
Inställningar (se figur 33) av föräldrarna beroende på vad 
barnen föredrar att använda eller vad de behöver träna mer 
på för tillfället. Urtavlornas utseende går även att anpassa 
ytterligare, därav de olika urtavlornas bakgrundsfärger i 
figur 32. Mer om det senare. Klockans urtavla visar även 
vilket av klockans fyra lägen befinner sig på med hjälp av 
prickarna mitten på urtavlans nedre halva. Barnen kan själva 
bläddra igenom mellan klockans olika lägen med hjälp av 
den övre, högra knappen på klockans boett (se figur 27). 	
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur	31.	Appens	hemskärm. 

Figur	32.	Klockans	tre	olika	sätt	att	visualisera	nuvarande	klockslag.		 Figur	33.	Appens	inställningsmeny	för	
tidsangivning.		
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En av klockans funktioner är Notiser (se figur 36). Via appen kan föräldrarna ställa in notiser 
som sedan skickas till klockan vid angiven tidpunkt. 
Exempelvis om barnens skola börjar 8:30 kan man ställa 
in att klockan ska påminna en halvtimme innan så 
barnen vet att det är dags att göra sig redo. Barnen 
notifieras genom att klockan 
vibrerar. På klockans skärm visas 
då en lättförståelig ikon som 
beskriver vad som ska ske eller 
utföras. Barnen notifieras om att 
antingen utföra en aktivitet direkt, 
eller så startas en visuell timer 
som förbereder barnen på att de 
ska utföra aktiviteten snart. Den 
nuvarande lösningen kring den 
visuella timern är inspirerad av 
timglas (se figur 35). Vid timerns 
start är skärmen fylld av en färg, 
men allt eftersom att timern tickar 
nedåt övergår den färgen till en 
annan, uppifrån och ned. Det ska 
förhoppningsvis ge känslan av att 
tiden rinner ur klockan (se figur 39). Barnen ser på det här viset ungefär hur mycket tid som 
har förlöpt sedan timern startades, och även hur mycket som återstår. På så vis ger man även 
barn som ännu inte kan klockan en möjlighet att få ett tidsperspektiv. Klockan visar även 
siffror som räknar nedåt för att ge timern mer exakthet.  
 

Figur	34.	Datorrendering	av	klockans	och	appens	startlägen.	 

Figur	35.	Visualisering	av	
hur	en	notis	på	30	minuter	
räknas	ner.	

Figur	36.	Menyn	för	notiser. 
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Via inställningarna för varje notis (se figur 37) kan 
föräldrarna ställa in vilken ikon som ska representera 
varje aktivitet. Exempelvis kanske barnet kopplar en 
penna till notisen Skola snarare än en byggnad. 
Ikonbiblioteket ska vara fyllt med ikoner som 
representerar de vanliga aktiviteter som kan 
förekomma i barns vardag (se figur 38). Föräldrarna 
kan från den här menyn även bestämma hur lång tid i 
förväg barnet ska påminnas, vilken typ av vibration 
som ska ”spelas upp”, samt om notisen ska upprepas 
under flera dagar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	
Figur	39.	Datorrendering	av	klockans	och	appens	notisfunktion. 

Figur	37.	Menyn	där	notiser	redigeras.	 

Skola MåltidMellanmål Hämtning av mamma Hämtning av pappaTV-ProgramÅka bil MatematikFigur	38.	Utdrag	av	vilka	ikoner	som	skulle	kunna	finnas	med	i	appen.		
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Färgerna på notisernas tillhörande ikoner kan redigeras 
(se figur 40). Detta med motiveringen att färger och 
färglära är något som kommer in tidigt i barns liv. Att de 
helt enkelt kan peka ut vad som är rött i jämförelse med 
vad som är blått gör att de kan använda den kunskapen 
som referens för att göra kopplingar. Exempelvis kanske 
barnens skolbyggnad inte är röd som i figur 35, utan den 
är istället gul. Ett annat exempel är om familjen har två 
bilar i två olika färger. Med hjälp av att ändra färgen på 
ikonen kan du alltså integrera mer information om en 
kommande aktivitet. Det här är något som jag hoppas 
även ska kunna gynna exempelvis autistiska människors 
vardag som kan ha väldigt strikta rutiner kring former 
och färger.  
	
Det här med att bestämma färger är något som jag 
tänker att föräldrarna gör tillsammans med barnen för att 
involvera dem och låta dem vara med och bestämma. 
Funktionen hoppas jag också ska kunna skapa en mer 
personlig upplevelse av att använda klockan.  
 
 
För att ändra färger klickar man på den delen av ikonen 
man vill ändra färg på. En blå konturlinje lägger sig då 
kring det markerade fältet för att visa på att det är 
markerat. Sedan väljer man bara valfri färg med hjälp av 
kritorna på skärmen. 
 
En annan av klockans funktioner är Timer. Funktionen 
fungerar ungefär på samma sätt som notis, bara att här 
kopplar du inte timern till någon specifik aktivitet. 
Timern kan antingen ställas in via appen (se figur 41), 
eller direkt på klockan. Den här funktionen lämpar sig 
mer för situationer där behovet av ett tidsperspektiv 
uppstår mer spontant, exempelvis på en biltur när barnen 
börjar fråga hur lång tid det är kvar tills de är framme.  
 
 
 
 
 
 

Figur	40.	Menyn	där	man	redigerar	ikonernas	
färger.	

Figur	41.	Menyn	för	inställning	av	timers	via	
appen.	 
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Ställer man in timern via klockan (se figur 42) börjar man först med att ställa in minuter. 
Trycker man sedan på Bläddra hoppar den över till att ställa in timmarna. Klickar du på 
Bläddra en gång till kommer du till sekunder. Det kanske verkar ologisk att man inte börjar 
med sekunder, men ett antagande från min sida är att man sällan ställer in en timer på mindre 
än en minut då ett stoppur är mer rimligt för den korta tiden. Skulle man dock vilja ställa in 
timern på ett exakt antal sekunder så går det. De önskade tiderna ställs in genom att vrida 
klockans dykarring. Medsols för att öka, motsols för att minska. När du ställt in önskad tid 
trycker du på Start/Stopp för att starta timern. Vill du nollställa klockans timer håller du in 
Bläddra.  
 

 
 
 
En till funktion som finns tillgänglig direkt på 
klockan är stoppur (se figur 43). Barn älskar att 
tävla och jämföra sig mot varandra, vilket den 
här funktionen tillåter samtidigt som det också 
lär dem mer om tid på köpet. Precis som på 
timerfunktionen använder du knappen 
Start/Stopp för att starta eller stoppa timern, 
samt att du håller in bläddra för att nollställa 
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	42.	Händelseförlopp	av	att	ställa	in	en	timer	direkt	på	klockan.		

Figur	43.	Klockans	stoppursfunktion.		
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Klockan är försedd med en GPS-funktion (se figur 
44), vilket var något som många föräldrar 
efterfrågade. Via appen kan föräldrarna i realtid se 
vart sina barn befinner sig. Man kan enkelt ställa in 
vägbeskrivning till punkten där barnet befinner sig 
genom att klicka på på knappen bredvid barnets 
namn. I menyn längst ner kan man välja vilket av 
barnen man vill se position på ifall man har fler 
enheter kopplade till appen.  
	
	
 
	

	

	

	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	44.	Menyn	för	klockans	GPS-funktion.	
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Under funktionen Utseende i appen kan man ändra klockans tema, urtavlor, visare och 
typsnitt (se figur 46). Ändrar du klockans tema (se figur 47) kommer det förutom att påverka 
klockans urtavla även påverka färgen som används i bakgrunden på notis- och 
timerfunktionen. Vill man ha något roligare som urtavla än bara en färg kan man välja ett 
motiv från någon av barnens favoritfilm eller serie (se figur 45 och 48). I min analys frågade 
jag föräldrarna hur deras barns klockor såg ut. Flera hade då motivbeklädda klockor. Min 
tanke var då att istället för köpa en ny klocka när barnet tröttnat på motivet, varför inte bara 
byta ut klockans motiv snarare än hela klockan? I och med att motiven kan vara väldigt olika 
färgmässigt kan du även anpassa klockans visare och typsnitt så att de syns tydligt i 
förgrunden mot motivet. Har du exempelvis ett väldigt mörkt motiv i bakgrunden blir det 
svårt att se vad klockan är om visare och siffror är svarta.  

 

 

 

 
	

	

	

	
Figur	45.	Motivbeklädda	urtavlor.	 

Figur	46.	Menyn	för	
Utseendefunktionen. 

Figur	47.	Meny	för	att	välja	klockans	
tema. 

Figur	48.	Menyn	för	att	välja	klockans	
motiv.		
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5.3	Slutsats 
 
Förhoppningsvis uppfyller mitt slutresultat mitt syfte, dvs att klockan ska utveckla barns 
tidsförståelse. I och med att klockan till stor del bygger på redan befintliga hjälpmedel kring 
tid har jag svårt att se klockans koncept skulle totalt misslyckas med att uppfylla syftet. Man 
vet ju dock aldrig innan man har testat, vilket jag kommer utveckla mina tankar kring i nästa 
avsnitt Diskussion & Vidareutveckling.   
 
Barn lever betydligt mer i nutid än vad vi vuxna gör. På grund av det finns det andra behov 
och krav kring att förstå och behandla tid. Till skillnad från andra barnklockor på marknaden 
finns det ett syfte i att köpa den här klockan till sitt barn redan innan de har lärt sig klockan. 
Genom att den här klockan är försedd med funktioner som snabbar på förståelsen av tid, 
kommer båda barn och föräldrar att gynnas på flera sätt. De kommer troligtvis ha mycket 
lättare att lära sig använda en helt ”vanlig klocka” när det blir dags för att bara använda sig av 
en sådan. Att förstå hur man ska hantera och fördela sin tid kommer även gynna barnens tänk 
kring rutiner och främja det egna ansvaret, vilket gör att föräldrarna slipper tjata på sina barn 
lika mycket.  
 
Att klockan är så anpassningsbar utseendemässigt är ju egentligen inget som underbygger mitt 
syfte med projektet. Dock kan man se det lite som en muta för att barnen ska använda klockan 
dagligen. För hur bra funktioner produkten än tillhandahåller så kommer de ju inte vilja 
använda den om de inte tycker det är roligt att ha den. Klockan bygger ju på kontinuerlig 
användning, så om barnen tröttnar på den snabbt är chansen stor att man går miste om 
klockans fördelar.  
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6.	Diskussion	&	Vidareutveckling	

 
Personligen ser jag en stor utvecklingspotential i produkten sett till hur man skulle kunna 
utvärdera och finslipa de befintliga funktionerna, men även sett till vilka funktioner som 
skulle kunna tillkomma för att skapa en ännu bättre produkt. Om jag efter examensarbetet slut 
ska fortsätta jobba med idén är i skrivande stund oklart. Att föräldrarna var så positiva till 
idén och kunde direkt se nyttan av dess funktioner i barnens vardag visar ju att den finns en 
affärsidé att bygga vidare på. Även den ekonomiska succén som Octopus Watch har haft visar 
ju att intresset för den här typen av produkt finns. Att den klockan bygger på ett liknande 
koncept skrämmer mig inte heller allt för mycket då jag har egna idéer på funktioner som den 
klockan i alla fall inte idag bistår med. Skulle det röra sig om faktisk produktion och 
försäljning av produkten får man även se över vilka kanaler man fokuserar på att gå igenom 
för att nå ut till målgruppen och kunderna. Jag vet exempelvis inte hur många svenska 
småbarnsföräldrar som besöker hemsidor som Kickstarter eller Indiegogo för att finna nya 
produkter till sina barn. Man skulle även kunna se över vilka möjligheter till samarbeten som 
finns med exempelvis företag som redan producerar hjälpmedel eller organisationer som 
jobbar med inlärning eller frågor kring nedsatt förståelseförmåga.   
 
Men vi börjar med att titta på produkten som den ser ut idag och vad man skulle behöva 
utvärdera. Det jag i skrivande stund har möjlighet att utvärdera med hjälp av barn och 
föräldrar är klockans hårdvara då jag har en utseendemodell. Frågeställningar som jag skulle 
behandla i så fall är:   
 

• Kan de sätta på sig klockan själv?  
• Passar klockans boettstorlek ett barns arm?  
• Passar knapparnas storlek barnens små händer?  
• Är det passande placering av knapparna?  
• Är klockans skärm tillräckligt stor för att man ska kunna se informationen på den 

tydligt?  
• Gillar de klockans design som helhet? 

 
Sen skulle jag vilja ta fram en fungerande prototyp för klockans funktioner. Det är dock ett 
jobb som skulle ta en del tid. I och med att jag inte besitter kunskap inom kodning och 
mjukvaruutveckling vore det även något som jag skulle behöva ta hjälp för att skapa. En idé 
jag har kring en mjukvaruprototyp är att man gör en app för en befintlig smartklocka som 
sedan används för utvärdering. Detta gör att man för tillfället slipper investera pengar i att 
skapa en egen hårdvaruprototyp. Eftersom tidsförståelse inte är något som utvecklas över en 
natt skulle barnen behöva använda en prototyp av klockan under en längre tid, säg minst ett 
par veckor, för att se om klockan gör någon skillnad i deras liv. När det kommer till 
utvärderingen av mjukvaran dyker det upp ett helt nytt set av frågor:  
 

• Förstår man hur man navigerar sig igenom klockans funktioner? 
• Vilket utseende på klockans timer är enklast att förstå och fyller sitt syfte bäst? 
• Upplever barnen själva en större förmåga att förstå och hantera tid efter att ha använt 

klockan? 
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• Ser föräldrarna någon förändring kring tidsförståelse, rutiner och eget ansvar? 
 
 

En prototyp på den tillhörande mobilappen behöver också skapas. Frågor som skulle kunna 
behöva behandlas där är: 
 

• Förstår man hur man navigerar sig igenom appen? 
• Är skärmen för notiser tillräckligt övergriplig?  
• Saknas någon ytterligare funktion? 

 
 
Ett område som jag vet att jag skulle vilja utveckla är ikonbiblioteket. Något som man skulle 
vilja ha bekräftelse på är ifall de enkla och avskalade ikonerna är begripliga sett till vilka 
aktiviteter de representerar. Det skulle man kunna göra genom att visa bilder på ikonerna och 
låta barnen gissa vad ikonerna står för. Tanken är ju sedan att utveckla ikonbiblioteket utifrån 
vilka ikoner målgruppen behöver och vill ha. Sådana saker kan ju skilja sig avsevärt beroende 
på saker som land och kultur. Bor man exempelvis i USA där amerikansk fotboll är en stor 
sport så är nog behovet av en sådan ikon rätt stor, medans den sporten är nästan obefintlig i 
Sverige, och behovet av den ikonen är mindre. Det positiva med att produkten är ”smart” är 
att den går att uppdatera vilket tillåter ikonbiblioteket att växa allt eftersom att utvecklingen 
av produkten fortgår.  
 
Notifieringar är också ett område för vidare undersökning. Hur föredrar barnen att notifieras? 
Just nu notifieras de bara genom att klockan vibrerar. Man kanske dock vill ha ljudnotifiering. 
Min tanke var dock att ljud kanske inte är så passande under skoldagen då det lätt kan 
uppfattas som ett störningsmoment för de andra i ens omgivning. Frågan bör diskuteras med, 
förutom barnen, även föräldrarna och pedagogerna som har hand om barnen under 
veckodagarna för att se deras syn på det.  
 
Bandet som sitter på utseendemodellen just nu måste bytas ut. Jag tror att lösningen är för 
komplicerad för ett barn då jag själv ibland har problem att få på bandet direkt. Bandet går 
heller inte att anpassa för olika stora handleder. Ska man minska bandet måste man klippa av 
delar av det, vilket då såklart inte går att ångra. Med tanke på att barn växer är det inte en 
optimal lösning. Färgmässigt är det, som jag tidigare nämnt, tänkt att klockan ska säljas med 
flera olika färger på banden. Exakt vilka färger det rör sig om har jag inte sett över. Det är 
något man borde ta hjälp av barnen för att bestämma. Vilka färger vill de ha?  
 
Det här med motiven för urtavlan skulle också behöva lösas vid riktigt produktion av 
produkten. För att få använda motiv från filmer behöver man licenser från filmbolagen då 
bilder täcks av lagen om upphovsrätt. Då är det något man skulle behöva förhandla över att få 
använda. Jag har tankar på att man ska kunna utöka biblioteket av bilder allt eftersom. 
Möjligtvis genom en digital affär där man förslagsvis betalar ett par kronor för ett motivpaket 
från exempelvis Disney. Mikrotransaktioner är ju ofta något som diskuteras om i negativ ton, 
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men om det samtidigt kan ge klockan en längre livstid skulle det ju kunna vara något som 
föräldrarna finner värde i.  
 
Det finns såklart en hel del konstruktionsmässiga frågor kring klockans hårdvara. Klockan 
innehåller mycket teknik som kan vara skör och känslig. Samtidigt är inte barn kända för att 
vara varsamma om sina prylar, och barnprodukter får ofta ta emot mycket stryk. Något jag har 
varit väldigt osäker på i processen är angående boettens storlek. Kan verkligen all nödvändig 
teknik få plats i det lilla skalet? Där skulle jag behöva ta hjälp av någon med mer vana av 
konstruktion och elektronik för att reda ut.  
 
I övrigt skulle en laddningsdocka behöva tas fram för att matcha klockan, samt design av det 
tillhörande verktyget för klockans kortlucka. Optimal prissättning för den här typen av 
produkt skulle också behöva undersökas närmare när det är helt definierat vilka funktioner 
klockan kommer erbjuda kunderna, då det verkade vara väldigt avgörande för föräldrarna 
angående vad de var villiga att betala för produkten.  
 
Det är intressant att titta på vilka typer av funktioner som skulle kunna tillkomma till klockan. 
När det kommer till just utvecklingen av tidsförståelsen har jag i skrivande stund inga klara 
idéer. Det jag dock har börjat fundera på är hur man kan minska avståndet mellan 
utvecklingen av tidsförståelsen och inlärningen av hur man utläser en vanlig klocka (se figur 
10). Klockans befintliga funktioner idag hjälper ju till att minska det här avståndet genom att 
ge perspektiv på hur lång tid upplevs samtidigt som du även se förlöpt och återstående tid. 
Men hur skulle det se ut om man verkligen går in för att finna funktioner som lär barnen 
klockan? Jag minns själv från min barndom hur man bland annat satt och spelade mattespel 
på datorn för att lära sig klockan. Där vill jag minnas att man exempelvis fick sätta ut visarna 
på rätt ställe för att visa ett visst klockslag. Skulle man kunna göra något liknande, fast att 
uppgifterna cirkulerar kring barnens vardag?  
 
Eftersom att jag inte hade några uppsatta ramar för arbetet anser jag att fokuset ibland gled 
ifrån syftet med arbetet, vilket var att ta fram en klocka som utvecklar tidsförståelsen hos 
barnen. Ett exempel på det var klockans band som jag gärna ville komma på en bättre lösning 
på. Mycket tid gick åt till det trots att det inte underbygger projektets syfte på något sätt. Ett 
annat exempel är i slutet på projektet då mycket tid gick åt till att bestämma exakt hur 
konceptet ska se ut med sett till användargränssnitten för klocka och app. Den tiden hade 
istället kunnat läggas på utvärdering av klockans hårdvara. Jag har alltså jobbat på många 
olika områden samtidigt för att få ihop en komplett lösning på produkten, sen om det var helt 
korrekt utifrån projektets syfte kan diskuteras.  
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Bilagor	
	
(Bilaga 1, enkät utskickad till föräldrar) 
 

- Vilken ålder har ditt barn? 
 

- Tjej eller kille? 
 

- Har ditt barn en armbandsklocka? 
 
Om barnet inte har en armbandsklocka 
 

- Finns det någon anledning att barnet inte har någon klocka? 
 

- Finns det någon funktion som skulle kunna få dig att överväga ett inköpt av en 
barnklocka? 

 
Om barnet har en armbandsklocka  
 

- Vad var det bakomliggande syftet till köpet av klockan? 
 

- Var barnet med och valde ut klockan? 
 

- Vilken färg har klockan? 
 

- Visar klockan analog eller digital tid? 
 

- Har klockan ett spänne, kardborreband eller annan lösning? 
 

- Kan de sätta på sig klockan själv? 
 

- Skulle du som förälder säga att du ser ditt barns klocka mest som en accessoar eller ett 
praktisk hjälpmedel? 

 
- Finns det någon funktion som du skulle vilja ha på en barnklocka?  

 
Gemensamma frågor vare sig barnet har en klocka eller inte.  
 

- Ställer barnet frågor hemma om när saker ska inträffa? Exempelvis när ni ska äta, åka 
till dagis/skola osv. Isåfall, i vilka situationer.  

 
- Har ditt barn en egen mobiltelefon? 

 
- Hur bra skulle du uppskatta att ditt barn förstår analog tid? (1-10. 1=Inte alls, 10=Full 

förståelse) 
 

- Hur bra skulle du uppskatta att ditt barn förstår digital tid? (1-10. 1=Inte alls, 10=Full 
förståelse) 


